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Donderdag 9 december 2021

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
DECEMBER 2021
Woensdag 15 december

MR vergadering (online)

Donderdag 16 december

Kerststukjes maken; groen en versiersels mee! Kersttrui aan.
Juf Xandra in groep 5

Vrijdag 17 december

Juf Xandra in groep 5
Vergadering leerlingenraad (online)
Bord, beker, bakje en bestek mee naar school voor de kerstmaaltijd
( groep 3 t/m 8)
Volgende info met bijdrage groep 7
Meester Ger groep 5
Kerstviering 12.00-13.00 uur
Meester Ger groep 5
12.00 uur VAKANTIE t/m zondag 9 januari 2022
1e schooldag van 2022

Woensdag 22 december
Donderdag 23 december

Vrijdag 24 december
Maandag 10 januari

Jarigen
De komende weken zijn jarig:
13-12 Mikail
groep 6
Max
groep 2
16-12 Amber
groep 4
Zoë O
groep 4
Julian
groep 6

22-12 Corné
Lauren
Liam
Mieke

groep 5
groep 5
groep 2
groep 8

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
En toen was het rustig op school….best een rare situatie. Het is lange tijd goed gegaan maar nu zijn
wij als school aan de beurt.
Vanaf donderdag zitten groep 4/5 en 6 in quarantaine, in elk geval t/m maandag 13 december. Groep
8 krijgt nog online onderwijs en dus zijn alleen groep 1/2/3 en 7 op school.
We hopen dat het hier bij blijft en dat er niet nog meer groepen in quarantaine moeten.
Alle kinderen en hun ouders verdienen een dik compliment hoe het online onderwijs thuis wordt
opgepakt, super!!!
Op dit moment gaan we er vanuit dat de kerstvakantie op vrijdagmiddag 24 december om 12.00 uur
begint. Dat betekent dat het kerstatelier en de kerstviering in eigen groep zal plaatsvinden.
Onze stagiaires hebben de school in kerstsferen gebracht omdat onze vertrouwde versiercommissie
helaas momenteel niet op school mag komen.
In (bijna) alle groepen staat de kerstboom en langzamerhand begint het steeds meer op kerst te
lijken.

Kerststukjes maken
Donderdag 16 december gaan wij kerststukjes maken, ook maken we kerstkaarten die bij
Stellinghaven zullen worden bezorgd om de ouderen een hart onder de riem te steken.
De leerlingen gaan deze opdrachten binnen hun eigen groep doen.
Natuurlijk gaan alle kinderen wel weer een kerststukje maken. Hiervoor dienen de kinderen op 16
december groen en versiersels van huis mee te nemen. Voor een kaars en een bakje wordt gezorgd.
Verder zou het heel leuk zijn als de kinderen een leuke kersttrui aan hebben die dag.
De kinderen nemen voor de ochtendpauze én de lunch eigen eten en drinken mee!

Donderdag 23 december is de kerstviering op school. We
hebben gekozen om tussen de middag een kerstmaaltijd
te serveren.
In een tijd waarin veel gezelligheid anders moet worden
ingevuld, willen we met de kinderen eten op school,
allemaal mooi aangekleed en in kerstsfeer.
Ook hierbij mogen we geen beroep doen op ouders om
mee te helpen bij het bereiden van hapjes of uitserveren
en zullen dit met onze eigen teamleden en stagiaires gaan
doen.
Als team hebben we gekozen voor een kerstmaaltijd tussen de middag, gezien de huidige Corona
situatie bij ons op school, om het aantal keren halen en brengen van de kinderen zoveel mogelijk te
beperken.
Elke groep eet in de eigen klas. Voor elke bouw is er een pannenkoeken en pizza buffet.
De kinderen hoeven op donderdag 23 december dus geen lunch mee te nemen, maar wél eten en
drinken voor de 10 uur pauze!
De extra kosten die dit met zich meebrengt komen op rekening van de Oudervereniging (OV).
Wij zijn enorm blij dat de OV wil bijspringen, omdat zonder deze financiering het organiseren van
een kerstmaaltijd niet mogelijk zou zijn!
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 geldt dat zij zelf moeten zorgen voor een bord, beker, bakje en
bestek voor de kerstmaaltijd. Dit moet uiterlijk 22 december meegenomen worden naar school. Voor
de kinderen uit groep 1 en 2 regelen de leerkrachten dit.
Let op. Lees onderstaande goed door:
Juf Anita gaat donderdagmiddag van 12.15-12.45 uur vloggend langs alle groepen om zo
ouders/verzorgers een indruk te geven van de kerstviering in de klassen. Wilt u meekijken stuur dan
uiterlijk woensdagavond 22 december 21.00 uur een mail naar directie.boekhorst@comprix.nl.
U ontvangt dan een link van Teams waarmee u op dat moment kunt inloggen en meekijken.
De opnames worden niet gedeeld via mail of internet en zijn alleen bestemd voor gebruik op dat
moment.
Indien u als ouder/verzorger geen toestemming geeft dat uw kind(eren) in beeld komt(komen) kunt
u dat ook doorgeven via directie.boekhorst@comprix.nl

Ouderportaal
Een aantal ouders heeft aangegeven graag een melding te willen ontvangen wanneer er een nieuw
bericht in het ouderportaal is geplaatst. Ook zijn er ouders die de meldingen juist willen
uitschakelen.
U kunt dit regelen via Menu -> Instellingen -> Account -> Meldingen ongelezen berichten. Zie ook de
afbeelding hieronder.
Wanneer u de meldingen inschakelt, dan ontvangt u de melding via de mail.

